
Organitza:

En els últims anys, l’ús de la biomassa s’està implantant 
al nostre país com a recurs energètic viable i renovable. 
Però en quins casos aquest ús és òptim i viable? Què 
cal tenir en compte a l’hora de tirar endavant una 
instal·lació? Quins són els punts forts i els punts febles? 
En aquesta jornada professional intentarem donar 
resposta a aquests interrogants. 

La jornada es dividirà en  dos grans blocs: al matí 
s’abordaran experiències en l’àmbit d’instal·lacions 
municipals i a la tarda es tractaran les que fan referència 
a instal·lacions industrials. 

Durant el matí, experts del sector aportaran dades 
sobre la situació actual de la biomassa; les seves 
potencialitats i limitacions, les emissions de les calderes 
i les possibles solucions tècniques. També s’informarà 
sobre què cal tenir en compte a l‘hora d’instal·lar i 
gestionar les calderes de biomassa en dependències 
municipals. Aquest aspectes claus es treballaran a 
partir de l’experiència acumulada en els darrers anys 
per part de les Diputacions de Barcelona i Girona, així 
com l’Agència Local de l’Energia d’Osona, i hi haurà una 
vessant molt pràctica amb exemples d’instal·lacions en 
funcionament. 

La jornada de la tarda, organitzada pel Clúster de la 
Biomassa de Catalunya, es centrarà en casos d’èxit en 
la indústria catalana a partir d’aquesta font d’energia. 
Es comptarà amb la presència d’empreses amb 
gran experiència en el sector i es posaran damunt 
la taula els avantatges en l’ús de la biomassa per a 
aplicacions tèrmiques en diferents tipologies d’indústria 
i el seu potencial com a recurs autòcton, renovable i 
econòmicament competitiu.
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Matí
Auditori Marià Vila d’Abadal

PROGRAMA

Tarda 
Sala Coll i Bardolet

16.00h
Introducció del Clúster de 
la Biomassa de Catalunya.
Sr. Ferran Garrigosa
Gerent del Clúster de Biomassa 
de Catalunya

16.30h
Solucions d’optimització 
energètica amb calderes de 
biomassa en granges de 
porcí i indústria càrnia.
Sr. Vicente Sabater
Bigas Alsina S.A.

16.45h
Generació de vapor amb 
biomassa en una indústria 
alimentària.
Sr. Albert Parareda
LSOLÉ

17.00h
Substitució de fuel-oil en 
industria càrnica per la 
biomassa.
Sr. Francesc Johé
ATTSU

17.15h
Caldera de pellet de 
condensació en granja de 
porcs.
Sr. Jordi Casas
ISVED

17.30h
Generació de vapor amb 
biomassa per a procés 
industrial del sector 
agroalimentari.
Sr. Francesc Mata
VETEC BIOENERGIA

17.45h
L’ús de biomassa per 
millorar el compte 
d’explotació de 
instal·lacions agràries i 
ramaderes. 
Sra. Josep Vergés
GRUP NOVA ENERGIA

18.00h
Aplicació de generació de 
calor en procés industrial.
Sr. Toni Pont
TERMOSUN

18.15h
Taula col·loqui entre els 
ponents. 
Moderador:
Sr. Ferran Garrigosa

09.30h
Acreditacions i 
benvinguda.
Sr. Benjamí Dòniga
Regidor de Fires i Mercats de Vic
Sr. Valentí Junyent
Diputat delegat d’Espais Naturals 
i Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona
Sra. Assumpta Farran
Directora de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN)
Sra. Montse Barniol
Directora General de Forest
Moderador:
Sr. Bernat Vilarasau
Gerent Oficina de Fires i Mercats 
de Vic

10.00h
La biomassa, limitacions i 
potencialitats: situació 
2016.
Sr. Pere Navarro
Cap d’Àrea d’aprofitaments 
fusters i biomassa (Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya)

10.30h
Les emissions de les 
calderes de biomassa.
Sr. Francisco Torres
Director de Ecoterm

11.00h Sala Coll i Bardolet
Pausa Cafè.

11.45h
Les energies renovables i 
l’actual context de lluita 
contra el Canvi Climàtic.
Sr. Ferran Tarradellas
Director de la representació de la 
Comissió Europea a Barcelona

12.15h
Aspectes claus de la 
biomassa: aspectes 
previs a la decisió. 
Sra. Remei Aldrich
Enginyera d’Eficiència Energètica 
del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona

12.45h
Aspectes claus de la 
biomassa: execució del 
projecte.
Sr. Josep Verdaguer
Tècnic de Servei de Medi 
Ambient, suport a la Gestió 
Energètica Municipal de la 
Diputació de Barcelona

13.15h
Aspectes claus de la 
biomassa: la gestió eficaç 
de la instal·lació. 
Sr. Gil Salvans
Tècnic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona

13:45h Sala Coll i Bardolet
Tallers de resolució de 
dubtes.
Sra. Remei Aldrich
Sr. Josep Verdaguer
Sr. Gil Salvans
Altres experts
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